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 الصيرفة اإلسالميةنحو إلنتقال لتطوير املورد البشري كإستراتيجية فعالة 

 -رؤى وإتجاهات فلسفية  -

  3أحمد بكاي ،أ.2محمد السعيدد.سعيداني   ،1أ.د. مجيد شعباني

  ومرداسجامعة أمحمد بوقرة بب1
 جامعة غرداية   3،2                                                                          

1 mcha2016@gmail.com , 2 SAIDANIMOUH@gmail.com ,3 BEKKAYEAHMED@gmail.com                      

 امللخص:
أحد العناصر الهامة في أصول منظمات األعمال بصورة عامة  Intellectual capitalيمثل رأس املال الفكري أو البشري 

 لألدوار الحيوية التي يلعبها تحت م
ً
ظلة القيم اإلسالمية وتحت قيود التنافسية والعمل املصرفي اإلسالمي على وجه الخصوص نظرا

م، إال أن نمو املصرفية اإلسالمية في السنوات األخيرة ال  2000الدولية واألزمات املالية التي يعرفها القطاع املالي والبنكي منذ سنة 

الحلول الشرعية للمعامالت املالية تعكس على وجه الحقيقة أداء املورد البشري بها والذي يتميز في كثير من األحيان باإلفتقار إلى 

 على املنظومة املصرفية اإلسالمية ككل، من هذا الجانب هدفت الدراسة إلى تحليل عوامل تخلف  األداء ضعفو 
ً
ما ينعكس سلبا

ق من خالل تحديث مناهج التدريب واإلستقطاب والتعليم الجامعي وتطبي تطويرهااملوارد البشرية في املصارف اإلسالمية وطرق 

نظريات إدارة الجودة الشاملة، حيث توصلت الدراسة أن هذه الحلول من الضروريات واملقتضيات امللحة إذا ما أريد تحقيق أي 

فعالية مستقبلية في تنافسية املصارف اإلسالمية، كما أنها تساعد في تحديد أساليب تأطير املوارد البشرية عند تحول املصارف 

 سالمية. التقليدية إلى املصارف اإل 

  : املصرفية اإلسالمية، املوارد البشرية، التدريب، التعليم العالي، إدارة الجودة الشاملة.الكلمات املفتاحية

 قدمة:امل
األزمة املالية م و  2000الفضائح املالية سنة السيما بعد اإلسالمية في السنوات األخيرة بشكل ملحوظ  الصيرفةنتشرت إلقد 

 1267مليون عميل وتدير  38دولة ولها  60تعمل في  ةإسالمي مؤسسة مالية 700م بإنتشار أكثر من  2014 سنة يةالنفطو م  2008

صمود املصارف ب تشالينجزحيث يشيد بوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة ، (43، ص 2014دوالر )البنك اإلسالمي للتنمية، مليار 

وذلك ، مالت والخدمات املالية اإلسالمية مقابل إنكماش املعامالت التقليديةرواج املعاهو األكثر من ذلك و اإلسالمية أمام األزمات 

العقدية التي  األسس على سالمة يدلبقوله: "أظن أننا بحاجة أكثر في هذه األزمة إلي قراءة القرآن لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا"، مما 

كماليزيا مركز املعامالت املالية في عديد الدول شرق ت املالية اإلسالمية أضحي إقامة املشاريع والنظم املالية، فقد فيقوم عليها اإلسالم 

 . املاليةاملصدر املوثوق في تجنب املخاطر بإعتبارها  وأندونيسيا

 طرح إشكالية البحث:
ملشاريع يير اعنصر هام لتسيشكل املالية أضحى املورد البشري الفعال الصيرفة حول حركية التنافسية الدولية وفي ظل تزايد 

وتحقيق أهدافها الشرعية واإلقتصادية أمام املصارف التقليدية  اإلسالميةوتنافسية املصارف  اإلسالمية واملعامالت املالية

 ف، واإلجتماعية والسياسية
ً
 هذه األخيرة تشهد نقصا

ً
 التناقصيأتي هذا و امللمة بالجانب الشرعي واإلداري، املوارد البشرية  فيواضحا

والسياسات الحكومية في مجال  وعالقات العملالوطنية كالهجرة والبطالة وإختالل هيكل القوى العاملة البيئية واملعللكإنعكاس 

وعدم دراسة اإلقتصاد اإلسالمي وتفضيل املصارف اإلسالمية  لألفرادالرغبات التفضيلية تدهور القيم اإلسالمية في نظام و التعليم 

ومن ، ..إلخية كاملحاسبة وغيرها عن املوارد البشرية املتخصصة في االقتصاد واملصارف اإلسالمية!!!  للموارد املختصة في العلوم اإلدار 

تحديد  ناحيةمن هذا املورد فبقدر اإلهتمام بفي الصيرفة اإلسالمية عامل مهم  ة املتخصصةالبشريهذا الجانب يعتبر إعداد املوارد 

الربحية يتحقق من  التحفيز بقدر ماو  ونظم التوظيف والترقية اكز التدريب، مناهج التدريس ومتطلبات العمل ومر الكفاءات
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لت عدة محاوالت لإلهتمام بالتعليم والتدريب املصرفي اإلسالمي منذ نشأة البنوك ذ  ب   وقد، للمصارف اإلسالميةستمرار والنمو واإل 

م بقبرص إال  1982بنوك واإلقتصاد اإلسالمي الذي أنش ئ عام إال أنها لم تعرف النجاح كتجربة املركز الدولي لل م 1975اإلسالمية عام 

مجهودات بعض الجامعات باإلضافة إلى ( 05، ص 2004جمال لعمارة وآخرون، ) م 1984أن هذا املركز لم يستمر وأغلق في أكتوبر 

يب املصرفي اإلسالمي واألبعاد وضمن هذا السياق تأتي الدراسة ملناقشة وتقييم جهود التعليم والتدر األخرى، البنوك املركزية و 

 للتدريب
ً
لتفعيل تنافسية املصارف اإلسالمية وتحكيم  التنظيمية للمناهج التعليمية ومراكز التدريب وبرامجها التي تشكل أساسا

ليه نحاول ، وعالرؤى حول مدى أهمية تكوين الكوادر البشرية في اإلنتقال من العمل املصرفي التقليدي إلى العمل املصرفي اإلسالمي

  -بإهتمام بالغ إيجاد املتطلبات الرئيسية لإلجابة على اإلشكالية التالية:

في اإلنتقال من العمل املصرفي التقليدي إلى العمل ما هي األهمية اإلستراتيجية املتأتية من تأهيل وتطوير املوارد البشرية 

 ي اإلسالمي ؟املصرف

  :لتاليةويمكن تقسيم اإلشكالية لتتناول األبعاد ا 

  العاملة في املصارف اإلسالمية؟ املوارد البشريةضعف ما هي أهم العوامل املؤثرة على 

  ؟ياإلسالماملصرفي إلى العمل  تطور املوارد البشرية لإلنتقالوإدارة الجودة الشاملة في ما هو دور إستراتيجيات التدريب 

 :الدراسةأهمية 
ل الذي يلعبه املورد البشري في نجاح الصيرفة اإلسالمية وإمكانية توليد الفرصة الدور الفعا تبرز أهمية املوضوع من أهمية

ومن دالئل هذه أمام املصارف التقليدية للتحول إلى الصيرفة اإلسالمية من خالل العمل وفق ما تمليه أحكام الشریعة اإلسالمیة 

 . لتحول للعمل املصرفي املتوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیةالتي تبحث في ماهیة وكیفیة االدولية األهمیة املؤتمرات وامللتقیات 

 -أهداف الدراسة:
تسليط الضوء على الوظائف املنوطة باملوارد ( 1إلى تحقيق األهداف التالية: ) البحثيةتسعى الدراسة في إطار األدبيات 

( 2؛ )میة في ظل التطورات للنظريات اإلدارية الحديثةالبشرية في ظل املراحل املختلفة للتحول نحو العمل وفق أحكام الشریعة اإلسال 

( 3، )من زاوية تأهيل وتطوير املوارد البشرية نحو الصيرفة اإلسالميةتحديد أهم املتطلبات والعقبات التي تواجه عملیة التحول 

 التي تساهم في ج ببعض التوصياتالخرو ( 4، )التعرف على أهم التحديات التي تواجه تطوير املوارد البشرية في املصارف اإلسالمية

 ثم محاولة تحديد العناصر التي تساعد من خاللها املوارد البشرية في التحول نحو الصيرفة  وارد البشرية في الصيرفةالنهوض بامل
ً
أوال

 . اإلسالمية

   محاور الدراسة:
 تضمنت الدراسة املحاور التالية:وللبحث في مختلف الجوانب 

 .باملصارف اإلسالمية والضوابط الشرعيةإلى املوارد البشرية في إطار القيم املحور األول: مدخل 

 .رية العاملة باملصارف اإلسالميةإستراتيجيات التدريب في تطوير املوارد البش املحور الثاني:

 .د البشرية في املصارف اإلسالميةإدارة الجودة الشاملة كمدخل الحديث لتطوير املوار  املحور الثالث:

 دور الهيئات اإلسالمية الدولية في دعم تأهيل املوارد البشرية باملؤسسات املالية اإلسالمية.  حور الرابع:امل

 ل محور من هذه املحاور كما يلي:ويمكن التطرق لك

 باملصارف اإلسالمية والضوابط الشرعية املوارد البشرية في إطار القيم مدخل إلى  املحور األول:

 :
ً
 اإلسالمية والصيرفة املصارف في وارد البشرية امل ضعفعوامل أوال

حول املهمة قبل التعرف على عوامل ضعف املوارد البشرية في املصارف اإلسالمية لعله من املفيد تقديم بعض التعريفات 

عرفامل  الذي يعتبر أول من أطلق عبارة رأس املال الفكري عندما Ralph Stayer وارد البشرية، وفي هذا السياق، ي 
ً
كان يعمل مديرا

هو املوهبة واملهارات واملعرفة والتقنية والعالقات املورد البشري بأنه: "بداية تسعينيات القرن املاض ي  جونسون فيلي لألطعمةلشركة 

بأنه: "ملكية  Skandiaفي دراستها الخاصة بشركة  OECD، وتعرفه (2009)بلوناس،  "واإلمكانات املمكن استخدامها لخلق الثروة

نشأة للمعرفة والخبرة والتكنولوجيا إضافة لعالقتها بالعمالء وجميع املهارات التي تساعد منظمات األعمال من الحصول على مزايا امل

املادة الخام التي يتم تشكيلها وترتيبها وإعادة صياغتها بقصد الوصول إلى أصول  Prusak, Lبينما يعتبره ،  (OECD, 1999) تنافسية"
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القيمة اإلقتصادية املتأتية من فئتين من األصول غير امللموسة هما رأس املال هو  Roos, Gوفي معتقد عالية،  معينة ذات قيمة

 . (Roos, 1997) التنظيمي الهيكلي ورأس املال البشري 

ة بمجموع وتمتعها هاالبشرية املؤهلة املناسبة لطبيعة عمل الكوادرتعاني غالبية املصارف اإلسالمية من عدم توافر 

أهم املشكالت التي  سميـر أسـعد الشـاعرالخصائص التي تمكنها من ممارسة أنشطة هذه املصارف وفق اإلطار الصحيح لها، ويذكر 

( إنخفاض مستوى 2، )وعلوم اإلدارة واملالالفنية الشرعية و ( نقص املعرفة 1تواجه املصارف اإلسالمية في مجال القوى البشرية في: )

كإهدار موارد املصرف  ( وجود السلوكيات السلبية4( عدم إقتناع البعض بالعمل املصرفي اإلسالمي، )3ملهنية، )املهارة والكفاءة ا

)الشاعر،  والعاملين املصرفبين إدارة والنزاعات دارية وكثرة الغيابات وإنخفاض املردود الوظيفي وعزوف العاملين عن الفعاليات اإل 

حدد، (2005 الدوافع اإلقتصادية بتوفير الدخل ثم الدوافع  دوافع العاملين باملصارف اإلسالمية إلى عممحمد عبد املن في حين ي 

 الدوافع اإلسالمية التي تعتبر منخفضة بدرجة كبيرة،
ً
 واضحة إلى اإلجتماعية والنفسية كاإلنجاز وتحقيق الذات وأخيرا

 
أن  وهذه إشارة

 الصيرفةعلى املستوى املطلوب وفق الخصائص واملتطلبات املالئمة لطبيعة  املوارد البشرية التي تتاح للمصارف اإلسالمية ليست

 املصرفي اإلسالمي بعدد من الصفات املضادة واملعوقة للعمل الكوادر البشريةكثير من ال تتميز وعلى العكس من ذلكاإلسالمية 

( 1ال البشري في البنوك اإلسالمية كما يلي: )، في حين يقدم عز الدين خوجة بعض اإلحصائيات حول واقع رأس امل(1996)املنعم، 

العمالة لها خلفيات مالية تقليدية وأكثر من هذه % من  85( 2ألف موظف؛ ) 250يفوق عدد املوظفين في املؤسسات املالية اإلسالمية 

( 4بنوك اإلسالمية؛ )% من معاهد التدريب املوجودة تقدم خدماتها لل 90( 3من منطقة الشرق األوسط؛ )هم % من املوظفين  50

 (. 55م، ص  2007عدم وجود مناهج تدريب متكاملة مع فصل تام بين الواقع العملي التطبيقي والجانب األكاديمي )عز الدين خوجة، 

البيئة أسباب عدم توافر املوارد البشرية املالئمة للمصارف اإلسالمية إلى واقع  الشاعرسميـر أسـعد في جانب آخر يرجع 

( عدم مالئمة نظم التعليم لعمل املصارف اإلسالمية 2( ضعف إيمان القيادات السياسية باملصارف اإلسالمية، )1) :منالعربية 

الجامعات مؤهلين للعمل بالبنوك  خريجيملعامالت املالية ما يجعل واوإفتقارها إلى تدريس املقررات الوافية عن اإلقتصاد اإلسالمي 

ية والتطبيقية مسالمية، فاملناهج ونظم التعليم الوضعية تحرم الفرد العربي من إكتساب القدرة العلالتقليدية أكثر من املصارف اإل 

املالية املخصصة للصيرفة اإلسالمية سواٌء من قبل الوزارات أو ( ضعف املوارد 3، )ها بالشكل املناسبلهذه املعامالت والتعامل مع

البيئة لذلك تعتبر ، الفكر الربوي  سيادة( 5ظيفي على الطابع الديني األخالقي، )الو  اإلقتصادي ( غلبة الطابع4، )املصارف نفسها

ستحداث تجارب جديدة في املصرفية اإلسالمية وهو ما يجعلها أحد األسباب الهامة التي يعزى إليها عدم إل العربية طاردة وغير مشجعة 

املصرفية ؤسسات املعمل في بال امليدانيةمارسة املاملالئمة ال تتوافر إال بالخبرة العملية فتوافر املوارد البشرية الالزمة لهذه املصارف، 

، في جانب آخر تعزى أسباب عدم توافر املوارد البشرية املالئمة للمصارف اإلسالمية (06، ص 2005)الشـاعر،  لفترة طويلةاإلسالمية و 

( قصور نظم التوظيف التي تفتقر إلى الطرق 1) :ة من خاللإلى املصارف اإلسالمية نفسها التي تساهم بشكل مباشر في هذه املعضل

( غياب 2باإلضافة إلى سيطرة البيروقراطية واملحسوبية والوساطة عليها؛ )تقدير إحتياجاتها املستقبلية وإختيار املوظفين العلمية في 

 ة على العمالة الوافدة من البنوك التقليدية( إعتماد املصارف اإلسالمي3مراكز التدريب الداخلية والخارجية للمصارف اإلسالمية؛ )

التي أشربت سنوات طويلة من نظم العمل بالبنوك التقليدية وفقدانها للقدرة على التحول والتعلم والتكيف مع نظم وأساليب العمل 

فوه من ممارسات إدارية  ختيار لم تراع مدى توافر و زاد من هذا األمر أن عملية اإلستقطاب واإل املصرفي اإلسالمي املغايرة ملا أل 

 رمضان الشيخ سمير، في حين يشير  (1996)املعهد العالمي للفكر اإلسالمي،  اإلستعداد والرغبة للتحول واإلقتناع بهذا العمل الجديد

ز التدريب  عدم وجود مناهج محددة املعالم ملراك( 2، )مختلف املستويات التعليمية فيعدم مالئمة نظم التعليم والتطوير ( 1إلى: )

إكتفاء الجامعات بتدريس النظريات الفلسفية لإلقتصاد ( 3، )الجامعات إلعداد متخصصين في مجال العمل املصرفي اإلسالمي

 عن واقع التجربة العملية
ً
 للجامعات على ( 4، )اإلسالمي بعيدا

ً
 أكاديميا

ً
تسجيل بعض املجهودات الفردية للباحثين أكثر منها توجها

عدم فعالية ( 6) ،عدم وجود تعاون فعال بين أقسام اإلقتصاد اإلسالمي والبنوك اإلسالمية (5، )ملاجستير والدكتوراهمستوى رسائل ا

في تقديم الدعم في مجال تطوير املوارد البشرية على مستوى البنوك  الهيئات الدولية واإلقليمية التي تعنى بالصيرفة اإلسالمية

الشكل املوالي أثر العوامل االلبيئية املؤسسية على فعالية ومقومات املوارد البشرية في املصارف  ، و يعكس(2005)الشيخ،  اإلسالمية

 اإلسالمية كما يلي:
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 اإلسالمية (: العوامل البيئية وأثرها على مصادر إستقطاب املوارد البشرية العاملة باملصارف 1شكل)

Source : https://www.google.com/search, P 01.  

عدم املصداقية مع ( 1: )ما يلي باملصارف اإلسالميةعدم تأهيل املوارد البشرية  التي تنتج عنالنتائج السلبية من أهم اآلثار و 

وجدية اإللتزام  ؤسسات املالية اإلسالميةبسبب عدم إقتناع العاملين بأهداف املوإنعدام الثقة باملؤسسات املالية اإلسالمية العمالء 

عدم تطوير العمل باملؤسسات املالية اإلسالمية نتيجة عدم تأهيل الكوادر البشرية وتطوير القدرات ( 2، )بالضوابط الشرعية

ئات الشرعية إلى إنخفاض ربحية املؤسسات املالية اإلسالمية نتيجة وقوع املخالفات الشرعية مما يؤدي إلي بالهي( 3، )اإلبتكارية

إنخفاض مستوى الخدمات املقدمة وعدم القدرة على ( 4، )إستبعاد اإليرادات الناتجة عن تلك املخالفات من أرباح املصرف اإلسالمي

 مما يتسبب في تدهور حجم األنشطة ورقم األعمال والقدرة التنافسية للمنظومة الصيرفية اإلسالمية ككل. تسويق املنتجات 

:
ً
 وم القيم والضوابط اإلسالمية مفه ثانيا

عرف املصارف اإلسالمية، و يقصد بالضوابط اإلسالمية إستخدام القيم واملعتقدات اإلسالمية في إدارة   محمد صديق جاللي 

 إلتخاذ أنماط سلوكية وإدارية في 
ً
توجيه القيم اإلسالمية بأنها: "األفكار واملفاهيم واملعتقدات الصريحة والضمنية التي توفر أساسا

اإلختيارات والتفضيالت اإلستثمارية والتي يتم إكتسابها من خالل الثقافة والبيئة اإلسالمية التي يعيشها فيها الفرد املسلم وغير 

( التدرج: حيث تنقسم 1: )(1985)بكر،  خصائص القيم اإلسالمية في عبد الرحيم الرفاعي بكر، ويحدد  (1996)سليمان،  املسلم"

ة إلى القيم املثالية وهي العقائد الشرعية اإليمانية والتعبدية التي تربط الفرد بخالقه، والقيم العملية التي تحكم عالقة القيم اإلسالمي

( القيم 2الفرد باآلخرين والتي تحدد مواقفه ودوره ومركزه اإلجتماعي والوظيفي في مجتمع معين أو جماعة أو منظمة مصرفية ما، )

ضم القيم اإليجابية الصدق، األمانة، التعاون، العدل وغيرها والقيم السلبية الكذب، والسرقة، وخيانة اإليجابية والسلبية: وت

( القيم اإلسالمية تمثل معايير عامة 4، ) (1986)قميحة،  ( القيم اإلسالمية غاية ووسيلة في نفس الوقت3األمانة، والظلم وغيرها، )

( الرغبة: فإعتناق الفرد للقيم اإلسالمية مشروط برغبته وإرادته دون جبر أو إكره، 5مي، )وأساسية يشارك فيها أعضاء املجتمع اإلسال 

، تحديد إتجاهات األفراد بخصوص 6)
ً
 أخالقيا

ً
( القيم اإلسالمية موجهة للسلوك اإلنساني من خالل: تحديد ما يمكن إعتباره مقبوال

( التطور والثبات: وذلك: 7، )(1985)رفاعي،  الت اإلقتصادية واملاليةأهداف املصرف اإلسالمي، توفير املبادئ األخالقية للمعام

( التوازن 8بإخضاعها التطورات البيئية واملجتمعية لألحكام اإلسالمية، التأثير اإليجابي في املحيط، الشمولية للظواهر اإلنسانية، )

مكاناته ومراعاة فطرته وتكوينه ومحاولة الوصول به واإلتساق والواقعية: فالتكليف اإلسالمي يرتبط بمستوى قدرات اإلنسان وإ

صنف ( 1القيم اإلسالمية في عدة تصنيفات أهمها: ) حسين عبد هللا حسين الكمال، وبالتالي فهي تجمع ما بين الواقعية واملثالية، وي 

( على 3الجماعية، القيم الفردية، )( على أساس العمومية: القيم 2على أساس اإللزام: القيم امللزمة العقدية، القيم التفضيلية، )

( على أساس النوع: القيم الدينية التي تهتم بالدين والعقيدة، القيم العملية التي تهتم 4أساس املقصد: قيم الغايات، قيم الوسائل، )

اإلستهالك، القيم الجمالية التي بإكتشاف الواقع والقوانين التي تحكمه، القيم اإلقتصادية التي تهتم بالنواحي املادية والثروة واإلنتاج و 

تهتم اإلبتكار واإلبداع الفني، القيم اإلجتماعية التي تحدد عالقات الفرد بجماعته، القيم السياسية تهتم بنواحي السلطة والقوة 

 . (1980)حسين،  واملركز اإلجتماعي

 

https://www.google.com/search
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 :
ً
 مل املصرفي اإلسالمي أهمية القيم اإلسالمية في إدارة املوارد البشرية لتحقيق كفاءة العثالثا

( كوظيفة في التنظيم: ويقصد بها ذلك الجانب من العملية 1يمكن تناول مفهوم إدارة املوارد البشرية من جانبين: أهمها: )

اإلدارية املتضمن لعدد من الوظائف واألنشطة التي تمارس بغرض إدارة العنصر البشري بطريقة فعالة وإيجابية في تحقيق مصلحة 

والعاملين واملجتمع، وفي هذه الحالة ترتبط وظائف أنشطة إدارة املوارد البشرية مباشرة بإستراتيجيات املنظمة، وبذلك تمتد املنظمة 

 من الوظائف الرئيسية لتخطيط اإلحتياجات من املوارد البشرية وتحليل الوظائف والتوظيف وما 
ً
إدارة املوارد البشرية لتشمل جانبا

ستقطاب والتعيين وتقييم األداء وإدارة الترقيات والتنقالت وإنتهاء الخدمة والتدريب والتنمية والتخطيط يرتبط به من عمليات اإل 

والتطور الوظيفي وتقسيم الوظائف وإدارة نظم األجور والخبرات اإلضافية وتخطيط برامج الصيانة البشرية وما يرتبط بها من تحسين 

الصحية وخدمات األمن والسالمة، والتنسيق في مجال إدارة املوارد البشرية وما يرتبط به بيئة العمل وتقديم الخدمات اإلجتماعية و 

من صياغة سياسات املوارد البشرية ووضع قواعد اإلنضباط واإلتصاالت الرسمية وتقدير عالقات العمل وما يرتبط به من إدارة 

 عن إجراء التنظيم النقابي إلى جانب تحديد إطار املدخل اإلنساني في إدارة 
ً
املوارد البشرية والتنمية لعناصر القيادة والتميز فضال

( كعملية تنموية 2البحوث في مجال إدارة املوارد البشرية، وتقوم بهذا الدور في املؤسسات املصرفية إدارة شؤون العاملين واملوظفين، )

األنشطة والخبرات التعليمية التي يوفرها التنظيم اإلداري مستمرة: أما إدارة املوارد البشرية كعملية تنموية مستمرة فيقصد به نقل 

للموارد البشرية قبل إلتحاقها بالعمل وبعده لتنمية معرفتهم وقدراتهم وإتجاهاتهم وتقييم سلوكهم وذلك لتحسين أدائهم الوظيفي 

 لتحقيق أهداف وأغراض التنظيم وقد تكون هذه الجهود واألنشطة والخبرات 
ً
 ومستقبال

ً
التعليمية قصيرة أو طويلة املدى، ومن حاليا

الواضح أن هذا املفهوم إلدارة املوارد البشرية مفهوم واسع وشامل وعريض يتحدث عن جهود وأنشطة وخبرات تعليمية متعددة 

فين والتأهيل والتدريب وتحقيق املستقبل الوظيفي والتنمية الذاتية غير الرسمية والتطوير لجميع مستويات العاملين من موظ

 . (تاريخمحمود، بدون ) وإداريين وقادة ومستخدمين

( يحتل العنصر البشري مكانة هامة كأصل من أصول 1لذلك يأتي اإلهتمام باملوارد البشرية في إطار عدد من العوامل أهمها: )

( ضغوط 2اج األخرى، )املنظمة له تأثير جوهري على اإلنتاجية، حيث كما أصبحت تكلفته بنفس نسبة أهمية تكلفة عناصر اإلنت

املؤثرات البيئية الخارجية: والتي تشمل: املؤثرات القانونية من خالل قوانين العمل بهدف تأمين وحماية العاملين، تأثيرات النقابات 

جتماعية العمالية التي تباشر دور هام في صياغة وتنفيذ سياسات وبرامج إدارة املوارد البشرية وتوقيت وظروف العمل، املؤثرات اإل 

في التي تؤثر على القيم واإلتجاهات واملعتقدات في البحث عن املنظمات التي تنمي مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم وتوفر املسار املنهي الوظي

درات الذي يخطط لتقدمهم الوظيفي، املؤثرات التكنولوجية التي تؤثر على تطور طرق أساليب اإلنتاج وبالتالي التأثير على املهارات والق

( التغييرات في القوى العاملة وذلك من حيث املتغيرات اآلتية: زيادة مستويات التعليم الرسمي للعاملين 3الالزم توافرها في العمالة، )

الذي قد يزيد من مشكلة التوفيق بين الحاجات البشرية وحاجات املنظمة، دخول املرأة سوق العمل مما يوجب على اإلدارة عبء 

( إدخال قيم جديدة في املنظمات املتأتية من زيادة إعتبارات اإلستقاللية الشخصية ومصحوبة 4مرنة للعمل، )تخطيط ساعات 

( إمكانية إسهام عدد من برامج إدارة املوارد 5بإحجام متزايد في الفرد عن التضحية بمصالحه الشخصية في سبيل مصلحة املنظمة، )

 . (2005)يوسف،  كبرامج اإلختيار والتدريب والتطوير الوظيفي والتحفيز واألجور  البشرية في تطوير وتحسين إنتاجية املنظمة

لذلك فإن إنعكاسات اإللتزام بتطبيق القيم والضوابط اإلسالمية في إدارة املوارد البشرية بالعمل املصرفي يسمح بتحقيق ما  

 وهو يرى من هو أفضل منه ( الكفاية واإلتقان في العمل بإعتباره عبادة وقوله صلى هللا ع1يلي: )
ً
ليه وسلم: "من ولى على املسلمين رجال

( الحرص على األخالقيات واإللتزام بالخلق والسلوك اإلسالمي ملا له من أثر على املستوى الداخلي والخارجي 2فقد خان هللا ورسوله"، )

: "الدينلقوله صلى هللا عليه وسلم: "إنما بعثت أل
ً
املعاملة"، ولذلك فإن السلوكات األخالقية اإلسالمية تنهى  تمم مكارم األخالق" وأيضا

( توافر الجانب 3عن إكتناز األموال، التبذير، وضع املال في يد السفهاء، اإلحتكار املالي، أكل أموال الناس بالباطل، التكافل املالي، )

( توافر حد أدنى من العلم باألحكام الشرعية وأحكام 4)العقدي اإلسالمي الصحيح والقوي واإلقتناع بهذا العمل وبكونه رسالة إالهية، 

وغيرها، ويمكن توضيح كيفية تأثير  ( توافر بعض امللكات والقدرات الذاتية الالزمة لهذا العمل كالعقلية اإلبتكارية5فقه املعامالت، )

 ل الشكل التالي:إلسالمية من خالالقيم اإلسالمية في السلوكات اإلدارية للموارد البشرية في املصارف ا
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 (: دور القيم اإلسالمية في إختيار املمارسات اإلدارية إلدارة املوارد البشرية باملصارف اإلسالمية 2شكل )

Source : https://www.google.com/search, P 01.  

 اإلسالمية في سياق التحول نحو الصيرفة تطوير املوارد البشرية لتيجيات التدريب إستراأهمية  املحور الثاني:
يتطلب إعداد الكوادر البشرية املؤهلة ضرورة مراعاة نظام التعليم والتدريب الذي قد يمتد إلى إنشاء املعاهد واملراكز العلمية 

املصرفية واإلستثمارية واإلستشارة اإلسالمية والتدقيق القانوني  املتخصصة وتوفير املناهج التدريسية املتكاملة في مجاالت األعمال

عملية تعديل إيجابي لسلوك األفراد من الناحية املهنية أو الوظيفية إلكسابهم املعارف والخبرات التي  التدريبواإلسالمي، ويعتبر 

التقنيات املستخدمة إلعداد املوارد البشرية ليات و أحد أهم اآليحتاجون إليها في أداء مهامهم و رفع كفاءتهم اإلنتاجية، فالتدريب 

 :ويمكن دراسة مراحل تطوير املوارد البشرية العاملة باملصارف اإلسالمية كما يلي، الفعالة

:
ً
  يةالتعليمواملراكز سؤسسات املكز للتدريب املصرفي اإلسالمي في اأهمية إنشاء مر  أوال

ع القدرات واملهارات الحالية واملستقبلية للعاملين باملصارف اإلسالمية، حيث يعتبر التدريب من األنشطة الهامة التي ترف

( توليد اإلتجاهات اإليجابية لدى 2( زيادة اإلنتاجية واألداء التنظيمي بإكتساب املهارات واملعارف الالزمة ألداء وظائفهم، )1: )يهدف إلى

امة للمنظمة وبالتالي ترشيد القرارات اإلدارية وتطوير أساليب ومهارات ( توضيح السياسات الع3العاملين نحو العمل في املنظمة، )

ويمكن ، تخفيض حوادث العمل( 5( تجديد املعلومات وتحديثها بما يتوافق مع املتغيرات املختلفة في بيئة املنظمة، )4القيادة اإلدارية، )

 م كما يلي:التعلي اتملؤسس ةكل التنظيمياالهي فيز تصور الهيكل اإلداري للمراك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: الهيكل التنظيمي ملركز التدريب املصرفي اإلسالمي في مسؤسسات التعليم العالي 3شكل )

Source : https://www.google.com/search, P 01.  

اإلحترام؛ الثقة؛ التواضع؛ عائلة واحدة: 

املساواة؛ التعاضد؛ املشاركة؛ اإليخاء؛ 

حب الخير للفرد واملنظمة واملجتمع؛ 

 األمان واإلستقرار.

يف: املوهبة، القيم، : التوظدور إدارة األفراد

 الدوافع الذاتية؛

: املبكر والعميق والدعم إنخراط األفراد في املجتمع

 املستمر لألداء املمتاز؛

 : بإسهام الفرد؛ تقسيم األعمال وتنظيمها

الحوافز واملكافآت: الفردية والجماعية املرتبطة 

 بأداء املنظمة؛ 

السلم الوظيفي: الترقي حسب الكفاءة واإلنجاز 

 لقيم والحكمة. وا

 القيم واملبادئ 

 

دعم أساسيات 

 اإلدارة الحديثة 

 

إختيار ممارسات إدارة 

 املوارد البشرية 

 
 دور القادة واملدراء:

 : اإلبداع التراكمي لرؤية مشتركة؛رؤية املنظمة

: الهام وطلب قبول األسلوب التواص ي

 املشاركة في الرؤية والخطة؛

 بيد إليجاد األسلوب التعاوني
ً
: العمل يدا

 الحلول مع حرية العمل واإلبداع؛ 

: التعاوني: املنظمة منصة األسلوب اإلبداعي

 تحقيق أهداف الفرد واملنظمة.ل

https://www.google.com/search
https://www.google.com/search
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وإختيار اإلدارة العامة: يتم وضع  ز( وضع إستراتيجية املرك1التدريبي اإلدارات التالية: ) زحسب الشكل تضم إدارات املرك

ليدية اإلستراتيجية العامة للمركز التدريبي باملشاركة بين وزارة التعليم العالي و وزارة املالية والبنك املركزي والبنوك اإلسالمية والتق

ارة العامة من بين هذه املؤسسات تحت اإلشراف املباشر والشركات اإلقتصادية التي تتعامل مع املصارف اإلسالمية ويتم إختيار اإلد

 على الدعم 
ً
للمؤسسة التعليم العالي التي تعنى بإختيار مناهج التدريس والتدريب وإختيار املدربين وفترات وتكاليف التدريب، وحرصا

وامليزانية التقديرية السنوية وإختيار  والتنفيذ الكامل ملشروع إنشاء وتنفيذ املركز فإنه يتم دراسة الجدوى اإلقتصادية للمشروع

مكان إنشاء املركز في ضوء عدة معايير أهمها بعد املستفيدين من املشروع، تفضيالت املتدربين، ويتولى مدير املركز تنفيذ السياسة 

ير السنوية والفصلية عن العامة للمركز وإعداد خطط ملختلف األنشطة وتعيين فرق العمل وإعداد املوازنات التقديرية وإعداد التقار 

( وحدة دراسة اإلحتياجات التدريبية 2أداء املركز وعرضها على املجلس العام للجامعة وإرسال نسخ منها إلى األعضاء اآلخرين، )

وك والتسويقية: يشغل هذه الوظيفة منسق تدريب ويتولى تحت اإلشراف املباشر ملدير املركز دراسة اإلحتياجات التدريبية وحصر البن

سواٌء كان األفراد من العاملين الجدد أو من ذوى الخبرات، وسوف تحدد الخطة التدريبية  والشركات اإلسالمية املعنية بالتدريب

( وحدة تصميم وتنفيذ برامج التدريب: ويشغلها منسق تدريب وتتولى بإشراف مدير 3، )األفراد املستهدفون لكل برنامج على حدى

( وحدة اإلستشارات: تتولى الوحدة تقديم 4وأساليب التدريب واإلشراف على تنفيذ خطة التدريب، ) املركز إعداد خطط ومواد

( وحدة املحاسبة: يشغلها محاسب 5اإلستشارات الفنية والتنظيمية واإلدارية للبنوك والشركات اإلسالمية املستفيدة من التدريب، )

التدريب  أنشطةأن  ماهر أحمديعتقد من جانبه، و ملحاسبية واملالية للمركز، ويعمل تحت إشراف مدير املركز ويتولى إمساك النظم ا

( تحديد اإلحتياجات التدريبية: تهدف هذه املرحلة إلى تحديد املهارات املطلوب رفعها 1مراحل أساسية متتابعة هي: ) 04تضم يجب أن 

وتشمل هذه املرحلة: تحديد  لوب تحقيقها بنهاية التدريبلدى األفراد واإلدارات والتي يتم تضمينها في مجموعة من األهداف املط

 على اإلستراتيجيات قصيرة وطويلة األجل، نوعية التديب حسب نوعية اإلحتياجات الوظيفية وتقر 
ً
إحتياجات املصارف اإلسالمية بناءا

 على معلومات غدارة املوارد البشرية واإلدارات األخرى، نوعية األفراد الخاضعين لل
ً
تدريب ومن املداخل الحديثة في هذا املضمار بناءا

( تصميم برنامج التدريب: تهدف املرحلة إلى ترجمة األهداف إلى 2، )Competency based assessmentمدخل القدرات التنافسية 

ناقشات، وسائل موضوعات تدريبية ومحتوى البرنامج التعليمي والتدريبي وأسلوب املنهج التدريس ي كاملحاضرات، دراسةالحاالت، امل

( تنفيذ برنامج التدريب: يتضمن برنامج التدريب الجدول الزمني التنفيذي للبرنامج من حيث 3اإليضاحية،..إلخ، وميزانية التدريب، )

ذ مواعيد الجلسات، والرحالت ومدتها الزمنية ومكان التدريب وإعداد التجهيزات والتقارير اليومية واألسبوعية ملتابعة إجراءات تنفي

 يتم تقييم أداء املتدربين وآرائهم حول إجراءات البرنامج ( تقييم برنامج التدريب: بعد إنتهاء برنامج التدريب4البرنامج خطوة خطوة، )

، تعتبر هذه العناصر خطوات مهمة في تطوير املورد البشرية وإعادة تأهيلها و رسكلتها، وهو ما يمكن توضيحه في (2004)أحمد

  -:األشكال التالية

 

 

 

 

 

 

 

  اإلسالمية(: مراحل تدريب املوارد البشرية العاملة باملصارف 4شكل )

 . 320، ص مرجع سابقاملصدر: ماهر أحمد، 

( اإلعتماد على 1ومن خالل الشكل تتحدد املبادئ األساسية التي تحكم خطة التدريب والتعليم املصرفي اإلسالمي في: )

( تتضمن مختلف مجاالت املعرفة: الشرعية، املصرفية، اإلدارية، 2في إعداد خطط التدريب، )إستراتيجية وأهداف البنوك اإلسالمية 

( تتضمن صقل املهارات لتحسين ألسلوب األداء الحالي والتكيف مع التقنيات التكنولوجية مع تركيز خاص 3السلوكية، اإلجرائية، )

ارات الخبرة املتكاملة من اإلملام بصيغ العمل املصرفي اإلسالمى تغطي الخطة مس( 4املنتجات املصرفية اإلسالمية، ) تسويقعلى 
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( ترسيخ مفاهيم 6تبرز الخطة التميز التنافس ي للخدمات املصرفية االسالمية على أسس موضوعية، )( 5، )وتميزها عن التقليدي

ا يمكن تقسيم أهداف األفراد من التدريب ، كمالتطوير الشامل واملستمر وذلك باإلستفادة من التجارب الناجحة في البنوك االسالمية

( تعزيز املهارات األساسية: وهي البرامج التي يحتاجها العاملون لتصحيح النقص في مهاراتهم الشخصية الالزمة 1إلى ثالثة أنواع: )

تصال الفعال: ومنها برامج ( مهارات اإل2للوظائف املعينة وتشمل برامج اللغات، الرياضيات، اإلحصاء، البرمجة اإللكترونية وغيرها، )

( املهارات الذهنية: وتشمل برامج 3اإلتصاالت والعالقات الخارجية وهي برامج أساسية لضرورة التعامل مع الزبائن واملستهلكين، )

يكتسبها العاملون  التخطيط اإلستراتيجي واإلداري وإدارة التغيير التي تحتاجها اإلدارات العليا في املنظمة وتعد من البرامج الهامة التي

املسار خطوات تخطيط  اإلسالمي، في حين يوضح الشكل املواليمن خالل التدريب والتأهيل في املؤسسات اإلسالمية واملراكز التدريب 

 الوظيفي الفردي كما يلي:

 

 

 

 (: خطوات تخطيط املسار الوظيفي الفردي 5شكل)
Source : https://www.google.com/search, P 01.  

: ضرورة 
ً
 ملوارد البشرية العاملة باملصارف اإلسالمية لمناهج الدراسية البناء األكاديمي لثانيا

إن إيجاد املنهج الدراس ي املثالي للعلوم املصرفية يتطلب تحديد إحتياجات القطاع املصرفي والبيئة املالية ككل، حيث يمكن 

( العلوم اإلدارية: إدارة األعمال، أساسيات التسويق املالي والخدميات 1مل املناهج التعليمية املواد الدراسية العلوم التالية: )أن تش

( العلوم املحاسبية: 2املالية، إدارة املوارد البشرية، اإلدارة املالية ومداخل إتخاذ القرارات، مهارات اإلتصال والعالقات العامة، )

املالية املتقدمة، محاسبة التكاليف ومدخل املفاضلة بين البدائل واتخاذ القرارات، محاسبة شركات االستثمار املالي،  املحاسبة

( العلوم اإلقتصادية: اإلقتصاد التحليلي، النقود والبنوك، اإلقتصاد املالي، 3محاسبة الضرائب والنظم املحاسبية، التدقيق املالي، )

( 5( العلوم القانونية: قانون التجارة واألعمال، قانون املصارف واألموال، قانون العمل، )4ات األعمال، )دراسات الجدوى وإقتصادي

( العلوم 6علوم املعلوماتية والتكنولوجيا: علوم الحاسب التطبيقية، أنظمة املعلومات، التحليل املالي وإعداد التقارير واملوازنات، )

قه املعامالت املقارن، العقود الشرعية، اإلقتصاد اإلسالمي، محاسبة الزكاة، اإلقتصاد املالي الفقهية: فقه العبادات املقارن، ف

املناهج  حيث نعتقد أن توافر هذه العناصر كفيل بتحقيق أهداف، الفرق اإلسالمية، ، الرقابة الشرعيةاإلسالمي، املصارف والتأمين

( إحترام أوقات العمل والحرص على األداء العمل املصرفي 1: )مية من خالللتطوير املوارد البشرية في املصارف اإلسال التعليمية 

( اإلنتقال من مفاهيم العمل وفق معدالت الربحية إلى مفاهيم الربح 2اإلسالمي بتكلفة منخفضة والسلوك األخالقي في أداء العمل، )

يجابي بين أفراد وإدارات املصرف اإلسالمي وتنمية املهارات ( التفاعل اإل 4( اإللتزام باملعايير الشرعية، )3التكافلي واملشاركة، )

 ألهداف ورسالة الشريعة اإلسالمية، 5والقدرات اإلبداعية كنهج إداري حديث، )
ً
( التعاون بين مؤسسات البنوك اإلسالمية تحقيقا

ية املناهج الدراسية للموارد البشر  ر، ومن خالل ما سبق يمكن إقتراح نموذج لتطوي( إدارة املخاطر واألزمات املالية بفعالية6)

 باملصارف اإلسالمية كما يلي:

 

 

 

 

 

 

 اإلسالمية (: نموذج تطوير املناهج الدراسية للموارد البشرية باملصارف 06الشكل )

Source : https://www.google.com/search, P 01.  

https://www.google.com/search
https://www.google.com/search
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:
ً
 للموارد البشرية العاملة باملصارف اإلسالمية  املخصصة دريبأنواع الت ثالثا

  -يمكن تقسم أنواع التدريب للموارد البشرية العاملة باملصارف اإلسالمية إلى أنواع التالية:

 التدريب حسب مرحلة التوظيف  -أ

ن الجدد من خالل إمداده : يختص هذا التدريب بتوجيه املوظفيOrientationالتوجيه ( 1يضم هذا التدريب األنواع: )

 في  :On The Job Traningالتدريب أثناء العمل ( 2، )بمجموعة من املعلومات والسلوكات ألداء عمله الجديد
ً
ترغب املنظمات أحيانا

اب على ويعوالتقنيات، تقديم املعلومات في املباشرون  املدراء ة أعلى للتدريب بإشرافتقديم التدريب في موقع العمل حتى تضمن كفاء

حتذى به لكفاءة التدريبأنه ليس هناك ضمان النوع هذا   ي 
ً
 ونموذجا

ً
 ماهرا

ً
التدريب بغرض تجديد ( 3، )ما لم يكن املشرف مدربا

: يهدف هذا التدريب إلى تجديد املهارات واملعاف بتطبيق أساليب عمل وتكنولوجيا Skill Renewal Trainingاملعارف واملهارات 

: يهدف هذا التدريب إلى حصول املتدرب على Promotion Transfer Trainingالتدريب بغرض الترقية والنقل  (4، )وأنظمة جديدة

واملعارف الحالية ترقية وظيفية في املصرف اإلسالمي السيما إذا كانت الوظيفة الجديدة تتطلب مهارات مغايرة للوظيفة السابقة 

التدريب للتهيئة للمعاش ( 5، )الجديدة ريبي عن املعارف واملهارات اإلدارية واإلشرافيةببرنامج تد املوظفلتحاق إيبرر  للفرد، وهو ما

Retirement Training : إلستمتاع بالحياة تدريبه على طرق ايهدف هذا البرنامج إلى تهيئة العاملين كبار السن للخروج على املعاش و

 لى الضغوط والتوترات الخاصة بالخروج على املعاش. يات أخرى غير الوظيفة والسيطرة عالبحث عن إهتمامات وهو وا

 التدريب حسب نوع الوظائف -ب

باملهارات  يهتم هذا النوع :Technical and vocational Trainingالتدريب املنهي والفني ( 1: )األنواع ينقسم هذا التدريب إلى

التدريب التخصص ي ( 2، )صول واألراض ي واملباني واملنقوالت وغيرهااليدوية وامليكانيكية في األعمال الفنية واملهنية كخبرات تقييم األ 

Professional Training فهو ير : يتضمن هذا التدريب معارف ومهارات ،
ً
املصرفية في لمشاكل إيجاد الحلول لكز على أكثر تخصصا

التدريب ( 3، )تخاذ القراروإوالتخطيط  اإللكترونية والرقابة عليها ، وتصحيح األنظمةالوظائف الحساسة كإدارة القروض املتعثرة

يتضمن هذا التدريب املعارف واملهارات اإلدارية واإلشرافية الالزمة لتقليد املناصب اإلدارية : Managerial Trainingاإلداري 

ة فرق العمل والتخطيط اإلستراتيجي وإتخاذ القرار والقيادة والتحفيز وإدار اإلداري  معارف التنظيمتشمل ، و والعليا الوسطى

 . وغيرها والتنسيق واإلتصال

 التدريب حسب نوع مراكز التدريب  -جـ

: قد ترغب الشركة في إنجاز برامجها Internal Trainingالتدريب داخل الشركة ( 1: )التاليةيشمل هذا التدريب األنواع  

لتالي تكون الشركة مشرفة على وضع وتصميم البرامج التدريبي داخل الشركة باإلستعانة باملدراء املحليين أو من خارج الشركة، وبا

ن لها تقييم البرنامج بموضوعية أكثروإختيار املتدربين واإلشراف على تنفيذ، وهو ما ي    
 
 Externalالتدريب خارج الشركة ( 2، )مك

Training الخبرة واألدوات التدريبية، ويمكن : تفضل بعض الشركات نقل كل أو جزء من برنامجها التدريبي إلى خارجها في إفتقارها إلى

أو باإللتحاق بالبرامج  بعد تقييم سوق التدريب وجدية التدريب فيها وتكلفته اإلستعانة في التدريب الخارجي إما بشركات خاصة

 بدعم برامج التدريب من خالل الغرف التجارية أو البنوك املركزية أو و 
ً
 زارة املاليةاملتخصصة الحكومية أين تقوم الدولة أحيانا

(Dayan, 1998) . 

:
ً
 أساليب التدريب  رابعا

تحقيق أهداف البرنامج، ومن  في سبيليمكن أن يتضمن البرنامج التدريبي العديد من األساليب التدريبية الفنية املتنوعة 

قارير الجديدة، وفي الحاالت للوظائف واملهام والت عرض طريقة األداء التفصيليةهدف إلى ي: Coaching( التدريب العملي 1: )هاضمن

 باألساليب األخرى  العامة يكون لهذا األسلوب نتائج
ً
: يقوم املدرب بعرض املشكلة Role  Playing( تمثيل األدوار 2، )جيدة مقارنة

 
ً
 على أن يقوموالخلفية العلمية لها ومبادئها، ثم يعطي املدرب مثاال

ً
محاولة لتقليد  وهذه الطريقة هي هم بتنفيذه،املتدربين  عمليا

( 3، )واقعية وتدريب الدارسين على مواجهتها ومن أمثلتها إدارة املقابالت الشخصية وحل مشاكل العالقات العامةبأخذ مشكلة  الواقع

 كاألزمات املاليةالدارسين  عرض حاالت واقعية علىيتم  يبالتدر  برنامج: في محاولة إلبراز الواقع في Case Studiesدراسة الحاالت 

حدودة حيث املستفادة اإل  ومن عيوب هذا األسلوب، لحلها لبدائل املختلفةاوتقييم والبنكية ويقوم الدارسون بتناول أبعادها وأسبابها 

عدم واقعية بعض  لتفادي: Critical Incidentالوقائع الحرجة ( 4، )يرهناسب الدارسين، كما أن البعض يتقاعس في تحضيال  قد أنه

مما بصورة علمية دقيقة البالغة ذات األهمية ع الدارسين على تحليل الوقائع الحرجة ة يقوم املدرب بتشجياألساليب السابق

املباريات ( 5، )ملوضوع الدراسةالوقت املناسب  إنتقاءعلى املدرب لى ربط املحتوى التدريبي بالجانب امليداني، حيث عهم يساعد

ويطلب من  متكاملة للمشكلة بشكل أكبر،على أبعاد يشتمل  هإال أن دراسة الحاالت هذا األسلوب: يشابه Business Gamesاإلدارية 
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 يساعد األسلوب املدراءالدارسين أن يقوموا بأدوار معينة في املباراة ويتخذوا قرارات في ضوء ما هو متاح لهم من معلومات، وبالتالي 

روح املشاركة والتعاون بين  إلثارة: Group Discussionقشات الجماعية املنا( 6، )وإتخاذ القرار اإلستراتيجية على إكتساب املهارات

وهذا األسلوب يساعد أفراد الجماعة الواحدة على تبادل  ملناقشة مشاكل معينة،عمل وين مجموعات إلى تكيسعى املدرب الدارسين 

مراعاة تناسق ألسلوب تحقيق منافع عالية عند هذا اقتراحات والحلول، ويمكن لفكار واإللأل وتكوين مجمع  تحديد املشكلة النظر في

: يهدف األسلوب إلى تنمية اإلبداع في حل املشاكل Sensitivity Training( تدريب الحساسية 7الجماعة وتباين خبرات أفرادها، )

وفهم مشاكلهم  هاتقارب أفرادإلى يؤدي فراد والجماعة ومشاعرهم ومشاكلهم بما دراسة سلوك األ  الجماعية والشخصية من خالل

هذا األسلوب على نظرية التعليم : يعتمد Behavior Modelingنمذجة السلوك ( 8، )وكيفية تبني حلول تساعد في النهوض بالجماعة

بعرض السلوك املثالي ألحد املدراء في عالج قضية معينة ويطلب من املتدربين تقليد املراحل اإلجرائية لذلك السلوك  والتقليدباملالحظة 

العصف ( 9، )ع تقديم املشرف مجموعة من اإلرشادات والتوجيهات واملحفزات حتى يضمن الحصول على نفس األداء النموذجيم

أي دون وتقديم عرض سريع لألفكار واآلراء من قبل املتدربين رض مشكلة معينة لوب على ععتمد هذا األسي: Brain stormingي نالذه

لخص ع الثقة في الدارسين ويحمسهم للتدريبيشجمما يسهل على املدرب تاملشكلة ب ية جوانبتغط ةاآلراء الغزيرة كفيلتردد، ف ، وي 

  -الشكل املوالي مختلف أساليب التعلم السابقة كما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتدريب التعلم وأساليب (: مخطط كولب ألنماط 7شكل )

Source : https://www.google.com/search, P 01.  

 املصارف اإلسالمية بحديث لتطوير املوارد البشرية  مدخلكإدارة الجودة الشاملة املحور الثالث: 

مازالــت التحــوالت الســريعة واملتشــابكة لبيئــة األعمــال الدوليــة مــن زيــادة املنافســة الدوليــة واإلنفتــاح التجــاري، إخــتالف أذواق 

بتكــار والتكنولوجيـا..إلخ تفــرض علــى املنظمـات اإلهتمــام بجـودة الســلع والخــدمات وتطبيـق أنظمــة تسـيير فعالــة لتطــوير املسـتهلكين، اإل 

 Schonberger 1994م،  Hart and Schlesinger 1991العمليات اإلدارية واإلنتاجية والتسويقية في كامل مراحلها، وحسب إعتقاد 

ميـــزة تنافســية مســـتدامة مــع تطـــوير كافــة املســـتويات  ألنظمــة التـــي يــؤدي تطبيقهـــا إلــى إمـــتالكم تعــد إدارة الجــودة الشـــاملة أهــم تلـــك ا

 مــن األســواق التـــي تعتبــر محــور سلســلة القيمــة، وفـــي هــذا اإلطــار يحتــل األفـــراد 
ً
اإلداريــة والعــاملين لتحســين الكفــاءة والفعاليـــة إنطالقــا

 للــدوافع والســلوكيات والجماعــات مكانــة أساســية فــي فلســلفة إدارة الجــ
ً
ودة الشــاملة بإعتبــارهم املنفــذ واملســير لسلســلة القيمــة، ونظــرا

ن بــأن العنصــر  م 
ــؤ  ، فــالجودة الشــاملة ت 

ً
 وبيئيــا

ً
 وإجتماعيــا

ً
التــي يمكــن تحــوز عليهــا هــذه الجماعــات فــي مســاعدة نجــاح املنظمــة إقتصــاديا

 املنطلق يمكن تناول ما يلي: هذاالبشري هو املحور األقوى واألهم في إنجاح املنظمة، ومن 

:
ً
  الجودة الشاملةمفهوم وتطور إدارة  أوال

فهي مجموع خصائص املنتج التي تظهر في  جاء تعريف الجودة بأنها: "املقدرة على إنتاج سلعة أو خدمة تلبي حاجات املستهلك،

 إلرضائه"
ً
 Matherly and Lasater 1992، في حين يعرف (2016)كردي،  قدرته على تلبية حاجات املستهلك الضمنية والعلنية سعيا

https://www.google.com/search
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م إدارة الجودة الشاملة بأنها: "مدخل منتظم إلجراء التغيرات التنظيمية بإستخدام طرق التحليل اإلحصائية والقيادة اإلدارية وإدارة 

 العمل ومشاركتهم"
َرق   للطريقة التي يؤدي بها ، فهي: "ثقافة إجمالية كلية تت(2016)زياد،  العمليات لحل املشكالت بين ف 

ً
غير طبقا

 أو 
ً
العاملين أعمالهم ومهامهم وعالقاتهم باآلخرين في املنظمة، والهدف األخير من التغيير هو كسب رضا املستهلك سواٌء كان داخليا

"
ً
 أو دوليا

ً
، محليا

ً
السلع والخدمات من م بأنها: "مدخل إستراتيجي إلنتاج أفضل  Max Hand 1992، ويعرفها (1995)السلمي،  خارجيا

م: "فلسفة  McDermott 1993، وهو نفس تعريف (2000)حمود،  "خالل عملية التحسين املستمر لكل مجال وظيفي داخل املنظمة

م بأنها:  West 1993، بينما يعرفها (2016)جودة،  "تنظيمية هدفها إحداث تغييرات مستمرة في كل مجال وظيفي داخل املنظمة

نافسة من خالل رفع جودة كافة األنشطة داخل املنظمة، وتطوير املوارد املتاحة وتدعيم ثقافة التحسين املستمر "فلسفة إدارية للم

م: "خلق ثقافة متميزة في األداء  Schuster and Zingheim 2005التي تركز على مقابلة حاجات و رغبات العمالء"، في حين يعتبرها 

، وبالتالي تجمع (1998)بن سعيد،  لعمالء بإستمرارية وفعالية عالية وفي الوقت املناسب"واملنافسة القائمة على تحقيق توقعات ا

التعاريف على أن إدارة الجودة الشاملة: "نظام يربط جميع إدارات املنظمة والعاملين بها وما يقومون به من أنشطة مختلفة في 

الجودة، وتتعامل كل وحدة مع الوحدة التالية لها على  منظومة متكاملة يتحمل بمقتضاها كل فرد حسب موقعه مسؤولية ضبط

 للمواصفات املطلوبة، فالجودة الشاملة نمط إداري قائم على أساس إيمان 
ً
أساس أنها مستهلك لخدماتها ينبغي أن تصل إليها طبقا

 ,Schuster) على حوافزهم في العمل"العاملين وإقتناعهم بأهمية الجودة في تخفيض التكاليف وزيادة األرباح التي تنعكس في النهاية 

1992).  

 من قبل املنظرين في اإلتجاهات النفسية والسيكولوجية والسوسيوإقتصادية، فـ 
ً
وقد لقي مفهوم الجودة الشاملة إهتماما

كار الجديدة، يربط هذا املفهوم بالعوامل السيكولوجية كالروح الجماعية، اإلبداع، املخاطرة، العمل الجماعي، تقبل األفهوسيلتز 

 للمجتمعات املستقرة مما يفسر ضعف  إيفريت هاجنالرغبة في الثراء،...إلخ، أما 
ً
فقد إتخذ من املجتمع الزراعي القروي نموذجا

الحراك الجماعي و ضعف الطبقة املتوسطة و قلة األفراد املبدعين بسبب الطريقة التسلطية في التربية و ضعف املناهج التربوية و 

دايفيد قد إتجه ، و (2014)نابي،  التي تؤدي إلى إضعاف الدافعية مما يعوق عملية التقدم اإلقتصادي في منظمات األعمال التعليمية

 على طبيعة سلوك املنظمين و  ماكليالند
ً
ز" بالقول أن التقدم اإلقتصادي يعتمد أساسا ج 

ن 
 
في نفس املنحى في كتابه "املجتمع امل

 في الشعور بالحاجة إلى اإلنجاز، وإمكانية تغيير هذه الدوافع عن طريق دوافعههم املتملثة ليس فقط ف
ً
ي تحقيق أعظمية ربحية بل أيضا

م  1911م( في كتابه "نظرية التطور اإلقتصادي"  1950 –م  1883) جوزيف شومبيوتر، بينما يرى (1997)مبارك،  يبالتعليم والتدر 

ب  مشكلة الجود 1934و املعاد نشره سنة 
 
ة هو غياب طبقة املنظمين في املجتمعات واملنظمات، فالجودة الشاملة عملية قائمة م أن ل

على مزج عوامل اإلنتاج وفق مجموعة األطر الخالقة للمتغيرات السيكولوجية واإلجتماعية والبيئية والتعليمية البناءة التي تطلق 

 من البنية اإلقتصادية ا
ً
لقديمة و تنشأ بنى جديدة، و بحدوث هذه العملية على نطاق واسع العنان لـ "ثورات إنتاجية" تدمر أجزاءا

أن الركود اإلقتصادي جزء هام من عملية التطور  شومبيوترفإنها تخلق موجة دائمة من الهدم البناء، و لذلك فقد إعتبر 

 شومبيوترية الرأسمالية، حيث يؤكد الرأسمالية، والتوزيع غير العادل للدخل يأتي ببساطة كمكافأة لعملية اإلبتكار و كنتيجة للتنم

على ثالثة جوانب أساسية في إدارة الجودة الشاملة: تطور عالقات اإلنتاج، توسيع اإلئتمانات املالية و القروض، وجود طبقة 

 . (2010)إشتية،  املخاطرين

ل سبعينيات القرن املاض ي وهناك من يرى أن تطور مفهوم الجودة الشاملة قد مر بثالث مراحل مع ظهوره في اليابان خال

املرحلة وغيرهما، وتتمثل هذه املراحل في:  Xerox ،Hewlett-Packardوإنتقاله إلى الواليات املتحدة في منتصف الثمانينيات من قبل 

 من املرة األولى؛ )2( تخفيض نسبة اإلنتاج؛ )1: والتي تم فيها اإلهتمام بـ: )األولى
ً
ة اإلنتاج املعيب؛ ( قياس تكلف3( أداء العمل صحيحا

( جعل كل القرارات 3( تفهم حاجاته وتوقعاته؛ )2( اإلقتراب من العميل؛ )1: )املرحلة الثانية( تحفيز اإللتزام بشروط الجودة؛ 4)

( اإلقتراب من 2( جعل السوق أساس جميع القرارات؛ )1: )املرحلة الثالثة(؛ PORTERأساسها رغبات العميل )سلسلة القيمة 

( البحث في إختالف أذواق العمالء؛ ومن خالل هذه 4( التعرف على املنافسين ومحاولة التميز عليهم؛ )3أكثر من املنافسين؛ )العمالء 

( تحديد معايير 2( إستراتيجية تحسين الجودة لم تعد محصورة في إدارة اإلنتاج، )1املراحل تم إعتبار أن الجودة الشاملة تقوم على: )

 . (1995)عبد العزيز،  ( تحفيز العمال5( رفع الكفاءة املهنية، )4ل األفراد في مختلف املستويات اإلدارية، )( إشراك ك3الجودة، )

 :
ً
 في املصارف اإلسالمية  أهداف ومتطلبات نجاح تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملةثانيا

قدر ممكن من إرضاء املستفيدين الداخليين ( تحقيق أكبر 1في: ) باملصارف اإلسالمية تتمثل أهداف إدارة الجودة الشاملة

( إيجاد نظام متكامل ومتقن للعمل 3( ترسيخ ثقافة العمل املؤسس ي التي تدعم وتحافظ على التحسين املستمر، )2والخارجيين، )

الروتينية واختصارها  ( تقليل إجراءات العمل6( إشراك كافة العاملين في عملية التحسين املستمر، )5( زيادة اإلنتاجية، )4اإلداري، )
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( تحسين املركز التنافس ي 9( البقاء في عالم األعمال والنمو والتوسع، )8( تنمية املوارد البشرية، )7من حيث الوقت والتكلفة، )

( 2لة، )( دعم وتأييد اإلدارة العليا لنظام إدارة الجودة الشام1للمنظمة، بينما تشمل متطلبات نجاح إدارة الجودة الشاملة ما يلي: )

( دمج 5( قياس مستمر ألداء العمل، )4( التركيز في املقام األول على العمالء، )3تهيئة مناخ العمل والثقافة التنظيمية لكافة العاملين، )

فاعلة ( إدارة 7( تعليم وتدريب مستمران لكافة العاملين بما فيها القيادات العليا، )6الجودة بعملية التخطيط االستراتيجي للمنظمة، )

، وهو ما توضحه األشكال (2016)الكردي،  ( دمج جميع العاملين في الجهود املبذولة لتحسين مستوى األداء8للموارد البشرية، )

  -املوالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: املبادئ األساسية إلدارة الجودة الشاملة في مجال الخدمات املصرفية اإلسالمية 8شكل )

Source : https://www.google.com/search, P 01.  

 :
ً
 املصارف اإلسالمية ومناهج التدريب باملوارد البشرية  على إدارةإدارة الجودة الشاملة تأثير ثالثا

 عن خلق القيمة حيث يؤثر تس Porter سلسلة القيمة يرى  توليدفي سياق  
ً
ييرها على امليزة أن املوارد البشرية مسؤولة كلية

 في قيادة و نجاعة املنظمات املواردالتنافسية للمنظمة، لقد أصبحت 
ً
 إستراتيجيا

ً
)أحمد،  البشرية أساس التنافسية مما يعطيها بعدا

ففي ، كما أن وظيفة املوارد البشرية خرجت من إطارها التسييري إلى دورها اإلستراتيجي تحت تأثير سرعة التحوالت التنافسية، (2000

الت البيئة التنافسية أدركت الشركات العاملية املعتمدة إلستراتيجيات الجودة الشاملة أن  العامل اإلنتاجي الوحيد الذي يمكن  ظل تحو 

ر لها امليزة التنافسية املتواصلة هم ال
 
من هنا زادت األهمية ية، و اإلبداع واملهارات العالية كفاءات البشرية ذات املعرفةأن يوف

ل اإلست  . (2003)يحضيه،  نحو إقتصاد املعرفةراتيجية لتلك املوارد والكفاءات التي تدفع للتحو 

تعتبر جودة العمل جزء أساس ي من إدارة الجودة الشاملة، وبالتالي تهتم إدارة الجودة الشاملة ببناء فرق العمل لتحقيق 

م أن تطبيق مفاهيم إدارة  Albert and Jennfer 1992م،  Klein 1989، يؤكد والفعاليةالتحسين املستمر في األداء والكفاءة 

َرق 1: )ياملوارد البشرية يفرض ما يل الجودة الشاملة في إدارة ( التغيير املستمر في وظائف ومهام العاملين وذلك من خالل إنشاء ف 

( مشاركة 3في املنظمة بنظام الجودة، ) ( تفهم وإقتناع كل فرد2العمل التي تعتبر حجر الزاوية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة، )

( إحداث تغيير فكري وسلوكي في األفراد لتحويلهم من منطق الرقابة 4األفراد في إتخاذ القرارات واملساعدة في تحسين النظام، )

( 7نمية املهارات، )( تحفيز العمال بالتدريب والتعليم لت6( مسؤولية كل عضو في الفريق، )5الخارجية إلى منطق الرقابة الذاتية، )

هذه النقاط كمبادئ  علىw. Edwards Deming  املواءمة في التوظيف، ومن جانبه، يؤكد اإلحصائي األمريكي بجامعة نيويورك

( التقليل من اإلعتماد على الرقابة البعدية 2( إستمرارية التوجه نحو جودة املنتج، )1رئيسية لتحقيق الجودة الشاملـة باإلضافة إلى: )

( تصميم برامج التحسين املستمر في اإلنتاجية 4( عدم إعتبار السعر املرتكز الوحيد للشراء، )3لى جودة التصميم وعملية اإلنتاج، )إ

( إستخدام الطرق اإلحصائية للتحسين املستمر في الجودة 6( اإلنتقال من األهداف الكمية إلى النوعية، )5وخدمات ما بعد البيع، )

( التركيز على مساعدة 9( اإلهتمام بالتدريب، )8عدم السماح بوجود الخامات املعيبة واألداء البشري املعيب، )( 7واإلنتاجية، )

( إزالة الحواجز بين اإلدارات وتشجيع حل 11( تشجيع اإلتصال املتبادل في كل املستويات اإلدارية، )10اإلدارات على أداٍء أفضل، )

https://www.google.com/search
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َرق العمل، ) ( تصميم برنامج التكنولوجيا للتدريب 13لتقليل من معوقات اإلعتزاز بكفاءات العاملين، )( ا12املشكالت بوضع ف 

( 16( مبدأ اإلستمرارية والشمولية، )15، )ية( اإللتزام الدائم لإلدارة واملوظفين بكل من الجودة واإلنتاج14والتعليم والرقابة، )

د في التدريب، )18ريب، )( مبدأ ديناميكية ومرونة التد17التدريب نظام متكامل، ) )عبد  ( مبدأ العائد والتكلفة19( مبدأ التدرج والتفر 

  .(1997الواحد، 

إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في املصارف اإلسالمية له تأثير مباشر على سياسات ومناهج التدريب في جميع مراحله 

 
ً
ستراتيجي للمنظمة املصرفية بهدف التعرف على فرص األنشطة التدريبية ( تشخيص املوقع اإل 1والتي تشمل: ) املختلفة املذكورة سابقا

بالنظر إلى: الظروف اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية السائدة في البلد، نوع السوق املالي الذي تعمل فيه املنظمة محلي، إقليمي، 

، التشخيص الداخلي بغرض معرفة اذا يميزهم عن املنظمة؟عالمي ...، عمالء املنظمة: مستويات الرضا، األذواق، ..إلخ، املنافسون: م

تحديد إستراتيجية التدريب من خالل: تحديد ( 2، )نقاط القوة والضعف واإلمكانيات املتاحة ودرجة إستغالل الطاقات املتوفرة

التدريب: تطوير التصميم  إحتياجات املوظفين، املوارد املتاحة، القيود املفروضة على إستخدام املوارد، كما تضم إستراتيجية

د التدريبي، إعداد املوارد والوسائل التدريبية، الجدولة الزمنية للتدريب، إعداد موازنة التدريب، وتتمثل مخرجات هذه املرحلة في: إعدا

( 3، )(2002 )كوبرا، خطط التدريب، برامج تدريب، املدربون واملتدربون، وسائل التدريب، ضوابط ومعايير الجودة، اإلطار الزمني

األهداف الشرعية، اإلقتصادية، اإلدارية، التقنية كترشيد التكاليف وإستغالل الطاقات اإلنتاجية تحديد األهداف التدريبية: 

تحديد سياسات ( 4، )وتكنولوجيا املعلومات وتخفيض الوقت املستغرق، األهداف السلوكية بتعزيز الحوافز وروح الفريق...إلخ

سياسات تخطيط التدريب مع إختيار ، سياسة اإلحتياجات التدريبية، ديد قواعد إختيار املدربين واملتدربين: سياسة تحالتدريب

يوضح الشكل و (، 180، ص 2001) السلمي ، وهو ما يؤكدسياسة تحديد معايير وتقنيات تقييم املتدربين، مواعيد البرامج التدريبية

 ري باملصارف اإلسالمية كما يلي:رد البشاملوالي أهمية التحسين املستمر في تطوير املو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: التحسين املستمر للموارد البشرية باملصارف اإلسالمية وفق نظام إدارة الجودة الشاملة 9شكل )

Source : https://www.google.com/search, P 01.  

 في دعم تأهيل املوارد البشرية باملسؤسسات املالية اإلسالمية الدولية اإلسالمية  دور الهيئات املحور الرابع:

لتعزيز اإلهتمام باملورد البشري في املؤسسات املالية اإلسالمية أصدرت الهيئات اإلسالمية الدولية عديد القرارات واملعايير 

( هيئة املحاسبة واملراجعة 1: )منهات املالية اإلسالمية والتوصيات الخاصة بأهمية تأهيل الكوادر البشرية العاملة باملؤسسا

" الذي أكد في جزئه الخاص تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسالميللمؤسسات املالية اإلسالمية: أصدرت هيئة املحاسبة معيار "

طبيق العمل املصرفي اإلسالمي، وقد باإلجراءات الالزمة للتحول على ضرورة إعداد برنامج خاص لتهيئة الطاقات البشرية وتأهيلها لت

 في سنة 
ً
م  2002م ميثاق أخالقيات املحاسب واملراجع الخارجي للمؤسسات املالية اإلسالمية، وفي أفريل  1998أصدرت الهيئة سابقا

ملصارف اإلسالمية وهما ميثاق أخالقيات العاملين في املؤسسات املالية اإلسالمية، كما قامت الهيئة بإعداد شهادتين لتنمية العاملين با

شهادة املحاسب اإلسالمي واملدقق الشرعي، ويتبين من إصدرات الهيئة أهمية تأهيل الكوادر البشرية في مجاالت مراجعة العمليات 

ك ( املجلس العام للبنو 2، )(2010)هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  واملراكز املالية للمصارف اإلسالمية

م بهدف التنسيق بين املصارف اإلسالمية وتحول إلى املجلس العام  1987اإلسالمية: تأسس اإلتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية سنة 

https://www.google.com/search


 جميد شعباني وآخرون                                                                    تطوير املورد البشري كإسرتاتيجية فعالة لإلنتقال حنو الصريفة اإلسالمية 

 

ـــ املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة   2019  - 1العدد، 2املجلد ـــــــ

 

64 

م بالبحرين، وهو مؤسسة دولية غير هادفة للربح تعمل على التنسيق بين  2001في مايو  23للبنوك اإلسالمية بموجب املرسوم رقم 

م بهدف إعداد موارد بشرية  2009الية اإلسالمية، وقد أصدر املجلس شهادة املصرفي اإلسالمي املعتمد عام املصارف واملؤسسات امل

( مجمع الفقه اإلسالمي الدولي: أصدر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بجدة توصية 3مؤهلة للعمل في الصناعة املصرفية اإلسالمية، )

  ( للتنويه بأهمية التأهيل7/8) 67بقرار رقم 
ً
لكل من القيادات والعاملين بالخبرات املنسجمة مع طبيعة العمل املصرفي اإلسالمي فنيا

 
ً
هي مجموعة من املعايير الصادرة عن املنظمة الدولية للمواصفات  ISOمعايير : معايير اإليزو ( 4، )(2010)البلتاجي،  وشرعيا

وتختص في وضع وتوحيد املواصفات  جنيفتي يوجد مقرها بـ ال International  Organisation Of standardisationالقياسية 

ستمد اإلختصار 
 
ر  ISOالقياسية العاملية، وقد أ َعب 

 
عن سلسلة املعايير املكتوبة الصادرة  ISO 9000من األصول اليونانية، في حين ت

جودة الذي تتبناه املنظمة للتأكد من أن م والتي تصف العناصر الرئيسية املطلوب توافرها في نظام إدارة ال 1987عن املنظمة سنة 

، ومما تتضمنه هذه املعايير فيما يتعلق بإدارة الجودة الشاملة ما يلي: )
ً
 ISO( 1منتجاتها تتوافق مع حاجات و رغبات العمالء عامليا

هو نموذج للجودة  ISO 9001( 2الذي يعتبر مجموعة اإلرشادات الواجب إتباعها في إختيار وتطبيق نظام الجودة الشاملة، ) 9000

الخاص بنظم  ISO 9002( 3، )(1995) نصر هللا،  الشاملة في التصميم والتطوير، اإلنتاج، الفحص واإلختيار، التركيب والخدمة

ويغطي هذا املعيار عمليات الفحص النهائي  ISO 9003( 4الجودة التي تغطي مجاالت، اإلنتاج، التركيب، الفحص، اإلختبار، )

على التدريب كعنصر أساس ي خاص  ISO 9000, 9001, 9002, 9003نصت املعايير  ، بينما(2000) الحضيض ي،  فقط واإلختبار

بتسيير املوارد البشرية في كافة املستويات اإلدارية، ويحدد هذا الشرط أهمية توافر الدليل القاطع على أن اإلدارة لديها نظام واضح 

 لتحديد اإلحتياجات التدر 
ً
الصادر  ISO 9001يبية وتخطيط وتنفيذ البرامج الالزمة للوفاء بتلك اإلحتياجات، فقد تضمن ومطبق فعال

( كفاءة العمال املعنيين بمهام ذات تأثير كبير على جودة املنتج على أساس التكوين األساس ي واملنهي واملعرفة 1م ما يلي: ) 2000سنة 

( تقييم 3حديد املؤهالت الالزمة للعمال القائمين بمهام لها تأثير في جودة املنتوج، )( التأهيل: يجب على املنظمة ت2األدائية والخبرة، )

( 5( وعي العمال باملهام واألنشطة املوكلة إليهم والطريقة التي يساهمون بها في تحقيق الجودة، : )4فعالية العمليات اإلدارية باملنظمة، )

م الخاص باملحاسبة  1996لسنة  ISO 14001 املعيار ائية والخبرة، كما نصاملحافظة على سجالت التدريب وتطور املعرفة األد

املتعلق بالجودة في إدارة املشاريع إدارة املوارد البشرية ضمن املرحلة  ISO 10006وأنظمة اإلدارة على نفس هذه املبادئ، بينما تناول 

( تعيين 3( تحديد املسؤوليات، )2ديد املهام والوظائف، )( تح1السادسة من املراحل العشرة لتحقيق الجودة الشاملة كما يلي: )

 CEN، بينما أصدرت املنظمة األوروبية املشتركة للمعايير (ISO Conseil, 2014) ( تدريب فريق العمل4العمال حسب الكفاءة، )

لين والطريقة الفعالة ألداء م التي تهدف إلى إثبات كفاءات ومؤهالت املوظفين والعام 1989سنة  EN 45013املواصفة األوروبية 

 للمواصفة األوروبي ISO 17024بإصدار املعيار  ISOعملهم، ومدى فعالية برامج التدريب، ثم قامت 
ً
)التل،  ةوالتي تعتبر تعديال

ومدى  ، في حين تعتبر مراجعة الجودة عملية دراسة وتقييم فاعلية الجودة في املنظمة للتأكد من فعالية مطابقتها للمعايير(2016

الخاص بتقديم املنهج والتنفيذ العملي للمراجعة، كما  ISO 10011-1النتائج املحققة عن تطبيقها، ومن أهم معايير مراجعة الجودة 

 اإلرشادات الالزمة لتخطيط وتنفيذ وتوثيق مراجعات الجودة، 
ً
الخاص بمعايير مؤهالت مراجعوا الجودة  ISO10011-2يقدم أيضا

ويتعلق هذا املعيار بإدارة برامج الجودة، وتتم  ISO 10011-3لتعليم، التدريب، الخبرة، اإلمكانات اإلدارية،(، )األهلية، اللغة، ا

 
ً
 يؤثر في الجودة تدريبا

ً
مراجعة إستراتيجيات وسياسات التدريب بطرح األسئلة التالية: هل تم تدريب كافة العاملين الذين يؤدون نشاطا

؟، هل تم تعريف املسؤ 
ً
ولين بالحاجات التدريبية الضرورية؟، ما هو أساس إختيار األفراد للتدريب املتخصص؟، هل يتم مناسبا

اإلحتفاظ بسجالت التدريب وهل تحدد هذه السجالت مستوى املهارات واملؤهالت؟، هل تتضمن اإلستراتيجيات والسياسات التدريبية 

( نقص 2( ضعف املتابعة اإلدارية على اإلدارات واألقسام، )1العوائق في: ) ، بينما تتمثل أهم هذه؟توفير دورات تنشيطية إذا لزم األمر

( عدم 5( ضعف التنسيق بين األجهزة اإلدارية، )4( عدم قدرة بعض الرؤساء على إتخاذ القرار، )3الخبرة اإلدارية لدى املسؤولين، )

  .(Brilman, 1998) فهم املسؤولين للمتغيرات الداخلية والخارجية

 مة:الخات
تفرز بيئة األعمال الدولية العديد من العوائق السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والتعليمية التي تساهم في 

عدم توافر كفاءات  عامالت املالية اإلسالمية،نقص املؤهالت واملواصفات اإلدارية املرتبطة بامل ،تدهور مستوى أداء املوارد البشرية

غياب معاهد مهنية متخصصة إلعداد متخصصين في شتى مجاالت الصيرفة العمل املصرفي اإلسالمي،  تدريبية متخصصة في

، وبالرغم من هذا تكتسب 
ً
إدارة املوارد البشرية أهمية متزايدة بتزايد أهمية العمل املصرفي اإلسالمي على املستوى االسالمية خصوصا

 لتتوافق مع طبيعة عمل هذه الصناعة، الذي يفرض إعداد وتنمية موارد بالدولي واإلقليمي 
ً
 وعمليا

ً
وفي ظل تطور شرية مؤهلة علميا

من املصطلحات  عددفي ظهور  فقد ساهمتالنظريات اإلدارية القائمة التي تعتبر العنصر البشري العنصر املحوري في أي منظمة 
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ة، إدارة املعرفة إلدارة وتسيير اإلنتاج الفكري واإلبداعي اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشريعلى غرار واملفاهيم اإلدارية الحديثة 

 إلرتباطها بسلسلة القيمة، ولهذا تركز ةرد البشرياللمو 
ً
، إدارة الجودة الشاملة التي تحظى فيها إدارة املوارد البشرية بمكانة هامة نظرا

تدريب العاملين، التدريب لتدريبية الحديثة التي تهدف إلى إيجاد املناهج التعليمية وامختلف الهيئات اإلسالمية الدولية واملحلية على 

بإنشاء مركاز للتدريب املصرفي اإلسالمي  ، ...إلخوالتحسين املستمر، الخبرة واملؤهالت، املعرفة األدائية، املشاركة في إتخاذ القرارات

 في مجال تعليم وتدريب املوارد البشرية 
ً
 هاما

ً
، وهو ما يجعلنا على مستوى العالم العربي واإلسالمييتبع الجامعات والذي يسد فراغا

في ظل التحديات للمصرفية اإلسالمية البشري في تحقيق امليزة التنافسية التدريب  والتحسين املستمر للمورد نخلص إلى أهمية 

 والرهانات التي تفرضها بيئة األعمال الدولية. 

 النتائج والتوصيات:
تقتـرح  ية العاملـة فـي املصـارف اإلسـالميةفرزهـا عوامـل نقـص الكفـاءة والفعاليـة ألداء املـوارد البشـر لتجاوز اآلثار السلبية التي ت

  -الدراسة جملة التوصيات التالية:

  تعتبر البنوك اإلسالمية في حاجة لتدعيم اإلستثمار في رأسمالها البشري حيث أن هناك فجوة بين نمو العمل املصرفي وتزايد

 مع حجم أالطلب عليه وبين تول
ً
صول الصناعة املصرفية يد املوارد البشرية املؤهلة، ومن ثم فإن هذه املوارد ال تتناسب نوعا

 .اإلسالمية

  ضــرورة اإلســتثمار فــي رأس املــال البشــري مــن خــالل تبنــي بــرامج تــدريب شــاملة تطــال جميــع العــاملين علــى إخــتالف املســتويات

بنى التدريب على أساس مسح ح  قيقي لاإلدارية، وأن ي 
ً
 ونوعا

ً
 .الحتياجات ومواضعها كما

  تأهيل كوادر تمارس العمل املصرفي اإلسالمي من خالل إعطاء الفرصة للعمالة في املصارف اإلسالمية نحو الحراك الوظيفي

 .ملمارسة العمل املصرفي اإلسالميوتقليل اللجوء إلى كوادر املصارف التقليدية إال بعد التأكد من أهليتها 
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Abstract: Intellectual capital is an important element in the assets of business organizations 
in general, and Islamic banking in particular, because of the vital roles it plays under the umbrella 

of Islamic values, under the constraints of international competitiveness and financial crises 

known by the financial and banking sector since 2000. However, The growth of Islamic banking 

in recent years does not in fact reflect the performance of the human resource, which is often 
characterized by the lack of Islamic solutions to financial transactions and lack of performance, 

which is reflected negatively on the Islamic banking system as a whole, from this aspect aimed 

To study the analysis of the factors of human resources lag in Islamic banks and ways of 
developing them through training and modernization of polarization approaches, university 

education and the application of the theories of TQM, The study concluded that these solutions 

are necessary and urgent if any future efficiency is to be achieved in the competitiveness of 
Islamic banks, and It helps identify the methods of framing human resources when traditional 

banks turn to Islamic banks.  
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 املالحق:
 (: أهمية التأثير في الرأسمال الفكري للتحول من العمل املصرفي التقليدي إلى العمل املصرفي اإلسالمي 1ملحق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


